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Fastställande av resurstilldelning för 
magisterprogrammet Livsmedelstillsyn 

Beslut 
Utbildningsnämndens ordförande beslutar  

att fördela resurser för genomförandet av magisterprogrammet i livsmedelstillsyn 
läsåret 2021/22 enligt följande 

• 570 tkr till planeringsavdelningen (kst 9792000, proj 89) för särskilt 
planerings- och koordineringsarbete  

• 100 tkr till kommunikationsavdelningen (kst 9325000 proj 85932004) för 
särskilda marknadsföringsinsatser 

• 3 490 tkr till NJ-fakulteten (kst 8940010, proj 89) för genomförandet av 
undervisning och examination  

• 340 tkr för den studieadministrativa avgiften (universitetsgemensamma 
kostnader och bibliotekskostnader, kst 1003003, proj 9801) 

att medel som inte förbrukas för ändamålet ska betalas tillbaka till Utbildnings-
nämnden (kst 1002001, proj 89) för att användas till annan utbildning för 
kompetensförstärkning inom livsmedelssektorn. 
 

Av bilaga framgår beräknade kostnader för olika delar av utbildningens planering 
och genomförande. NJ-fakulteten förväntas fördela resurser vidare till medver-
kande institutioner även vid andra fakulteter (motsvarande) i förekommande fall. 

I händelse att anvisade resurser inte täcker kostnaderna för utbildningens genom-
förande får NJ-fakulteten inkomma till Utbildningsnämnden med äskande om 
ytterligare medel. 

Redogörelse för ärendet 
Rektor beslutade den 8 mars (SLU ID: SLU ua 2021.1.1.1-886) bland annat att 
Utbildningsnämnden (UN) ansvarar för att besluta om och fördela det anslag som 
anvisats SLU för att öka utbildningen för bristyrken inom livsmedelskedjan, att 
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anslaget bland annat ska täcka kostnader inom berörda institutioner och universi-
tetsadministrationen för att planera och genomföra magisterprogrammet i livs-
medelstillsyn enligt styrelsens beslut den 23 februari 2021 (SLU ID: SLU ua 
2020.1.1.1-4973). 

Av rektorsbeslutet framgår även att magisterprogrammet i livsmedelstillsyn ska 
planeras för 20 utbildningsplatser för läsåret 2021/22. Utbildningsnämndens 
ordförande beslutade den 12 mars 2021 (SLU ID: SLU ua 2021.3.1.1-1058) att 
fastställa utbildningsplan för magisterprogrammet Livsmedelstillsyn, 60 hp. 

Med föreliggande beslut fastställs de ekonomiska ramarna för magisterprogram-
met, vilket är nödvändigt för att ge planeringsförutsättningar för de som ska 
genomföra utbildningen. Sammantaget tillförs utbildningen 4 500 tkr, vilket 
innebär 225 tkr/utbildningsplats. 

Beslut i detta ärende har fattats av utbildningsnämndens ordförande, prorektor 
Karin Holmgren efter föredragning av analytiker Erik Fahlbeck. I ärendets 
beredning har även programstudierektor Mattias Eriksson, controller Anna 
Fogelberg, professor tillika PN-ordförande Pär Forslund, fakultetsekonom Sanita 
Fröman, projektledare Therese Huldtgren, professor tillika prefekt Vadim Kessler 
samt controller Joakim Ögger medverkat. 

 

 

 

Karin Holmgren 

   Erik Fahlbeck 
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Bilaga till SLU ID:  
SLU.ua.2021.1.1.1-1867 

 
 
 
 

Beräknade kostnader för planering och genomförande  
av magisterprogrammet Livsmedelstillsyn 
 tkr 
Till planeringsavdelningen  
Erik Fahlbeck, 2 månader heltid inkl. lkp 
Therese Hultgren, 6 månader heltid inkl. lkp 

570 

  
Till kommunikationsavdelningen   
Digital annonsering för livsmedelsutbildningarna som 
lyfter fram magisterprogrammet i livsmedelstillsyn 

100 

  
Till NJ-fakulteten  
Kurser under hösten 2021 vid institutionen för 
molekylära vetenskaper 

2 000 

Kurser under våren 2022 inkl. externa föreläsare 
 

650 

Självständigt arbete 15 hp (ersättning enligt utbild-
ningsområde NT exkl. studieadministrativa avgiften)  

460 

Programstudierektor (PSR) Mattias Eriksson, 25 % i 
15 månader inkl. lkp och OH samt ev. biträdande PSR 

380 

  
Till studieadministrativa avgiften  
17 000 kr per HST beräknat för 20 utbildningsplatser 340 
 
Summa 

 
4 500 
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